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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat volgens de statistische gegevens afkomstig van de OESO de bevolking 
van de OESO-landen veroudert, hetgeen ertoe zal leiden dat terwijl thans op 
100 werknemers 38 gepensioneerden komen, dit cijfer bij een gelijkblijvend 
werkgelegenheidsbeleid zou kunnen verslechteren tot 70 gepensioneerden op elke 
100 werknemers,

B. overwegende dat in het verslag van het Bevolkingsfonds van dit jaar onder meer verklaard 
wordt dat "de inspanningen om de armoede te overwinnen over de gehele wereld zonder 
succes zullen blijven, als er niet in versneld tempo maatregelen worden genomen tegen de 
ongelijke voorwaarden op basis van geslacht, discriminatie van vrouwen en meisjes en 
geweldpleging tegen deze groeperingen",

C. overwegende dat er in de landen van de Europese Unie een toenemend percentage van de 
mensen bedreigd wordt met sociale uitsluiting of tot risicogroeperingen behoort, wier 
voorwaarden tot integratie in de samenleving over het algemeen slechter zijn dan voor 
andere groepen burgers,

1. beveelt aan dat bij de zeven sociale prioriteiten nog een andere prioriteit wordt 
opgenomen, de effectieve aanpak van het gendervraagstuk, waarmee het aantal sociale 
prioriteiten van zeven tot acht wordt uitgebreid;

2. stelt voor dat er meer aandacht wordt geschonken aan de evaluatie van de informatie en 
statistieken die worden verzameld door het nieuw opgerichte Instituut voor 
gendervraagstukken;

3. is het eens met de nadruk die gelegd wordt op de bestrijding van de armoede van 
kinderen, maar wijst er tegelijkertijd op dat de situatie van de kinderen nauw samenhangt 
met de kwestie van de kansengelijkheid, die een invloed heeft op de verdere ontwikkeling 
van het gezin als instituut;

4. vestigt de aandacht op het feit dat volgens bronnen van Eurostat in de Europese Unie 
reeds eenderde van alle kinderen buiten het huwelijk wordt geboren en dat dit percentage 
van jaar tot jaar toeneemt; deze trend getuigt van de noodzaak om werkzame 
mechanismen te vinden om het functioneren van het gezin als instituut te ondersteunen, 
waarbij ook aandacht moet worden geschonken aan mogelijke alternatieven voor de 
toekomstige ontwikkeling ervan;

5. vestigt de aandacht op het feit dat de langere levensduur van de mensen niet meer zal 
betekenen dan een langere periode van ouderdom, zo lang er geen positieve veranderingen 
komen in de levensstijl, het arbeidsritme, de gezondheidszorg, de voeding en opleiding. 
Deze veranderingen moeten toegankelijk zijn voor een zo hoog mogelijk percentage van 
de burgers van alle leeftijdsgroepen en sociale groeperingen;
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6. beveelt aan dat in het pensioensysteem niet alleen een breed gamma van sociale 
verzekeringen omvat (zowel van staatswege als particulier), maar ook een brede 
variabiliteit in acht moet nemen ten aanzien van de pensioengerechtigde leeftijd, al naar 
gelang geslacht, soort beroep en, in het geval van vrouwen, het aantal kinderen;

7. wijst erop dat een actief sociaal beleid en de instandhouding van sociale voorzieningen tot 
de pijlers en grondbeginselen van de EU behoren; deze principes zijn evenwel kostbaar en 
door de financiering ervan plaatst de EU zich in een nadelige positie onder de 
voorwaarden van de huidige globalisering in de wereld, vooral tegen de achtergrond van 
de economische concurrentie met andere grote economieën in de wereld. Niettemin moet
de EU consequent vast blijven houden aan deze principes;

8. stelt voor een diepgaander onderzoek in te stellen naar de kwestie van de sociale integratie 
van immigranten, en met name die welke afkomstig zijn uit delen van de wereld met een 
verschillende cultuur en wier culturele waarden en tradities in sommige opzichten niet 
overeenstemmen met de ideeën die in de landen van de EU heersen. Als gevolg van deze 
verschillen kunnen er wrijvingen en misverstanden optreden, die de sociale integratie van 
deze bevolkingsgroepen bemoeilijken, hetgeen vooral tot uitdrukking komt bij de jongere 
generatie, zoals wij kunnen zien aan de actuele gebeurtenissen in Europa.


